
Vallen
Grönt rekreativt landskapselement och 
förbindelse. Skapar en sammanhängande 
koppling till Alnarp, Lomma och havet samt 
till kulturlandskapet med möllan och Burlövs 
kyrkby. Fungerar samtidigt som risk- och 
bullerskydd.
 

Urbana vångar
Kvartersstrukturen hämtar sin riktning och 
form från det historiska landskapets vångar. 
Kvarteren förskjuts och varieras för att skapa 
ett fl exibelt rutnät med gott mikroklimat där 
intressanta platser och möten uppstår.

Lundavägens dubbelallé 
En urban levande stadsgata med gröna 
kvalitéer. Ryggrad för områdets kollektivtrafi k 
som binder samman ett pärlband av mindre 
torg, fi ckparker mm. Varierat innehåll, levande 
bottenvåningar och högre hushöjder.

Parkvången
Centralt aktivitets- och parkstråk som förbinder 
noderna Kronetorpsgård och Kronetorps 
Trädgårdar. Mönstret följer den historiska 
landskapsriktningen och ger en visuell kontakt 
med omgivningens kulturmiljöer; Kronetorps 
mölla i söder och Alnarps slott/parker i norr.

Slingan
Lokal gång- och cykelfartsgata med samman-
hängande markbeläggning som förbinder 
kvarteren på båda sidor Lundavägen. En trevlig 
promenadväg i myllrande levande stadsmiljö. 
Ett varv tar ca 20 minuter att promenera.

Platser i korskopplingar
Där olika stråk och huvudgator korsar skapas 
mötesplatser/noder med intressant innehåll 
och många olika typer av funktioner som 
inbjuder till liv och rörelse.

Lundavägens dubbelallé gestaltas som en 
urban stadsgata med gröna kvalitéer som 
knyter samman ett pärlband av mindre platser 
och parker med uteserveringar, lokaler i 
gatuplan, dagvattenlösningar och fi ckparker. 
Denna gata blir Burlövs lokala motsvarighet 
till Broadway i New York eller Diagonal i 
Barcelona. Särskilt intressanta platsbildningar 
skapas där Kronetorps allé och Parkvången 
korsar Lundvägen. 

Kronetorpsvägen blir en urban stadsgata 
som länkar samman områden på båda sidor till 
en ny helhet. Dagens rondell ersätts med en 
fyrvägskorsning och en torgyta i korsningen 
med Kronetorps allé. 

Den kopplade integrerade stadsdelen 
med gröna rum och odling 
Vårt förslag till utvecklingen av en levande 
och intressant stadsdel i Burlöv tar sin 
utgångspunkt i två huvudsakliga grundförut-
sättningar: det kulturhistoriskt intressanta 
odlingslandskapet på slätten kring Krone-
torps gård samt nödvändigheten av att 
förbättra områdets integration lokalt i 
närområdet. Idag har Kronetorp karaktären 
av en avskuren ”ö” genom barriäreffekterna 
från omgivande trafi kleder och infrastruktur.
Förslagets grundidéer är att 1/ gestalta nya 
kopplingar - element och stadsstruktur - 
som ger en mångfald av upplevelser med 
samband och 2/ att ge förutsättningar för en 
rik, tät, sammanhängande stadsbebyggelse 
där det gröna urbana landskapet och 
mellanrummen, de publika platserna, binder 
samman helheten. Gatunät och stråk är 
baserade på att prioritera promenad- och 
cykelperspektivet. Genom att gestalta 
gaturum och yttre miljöer med ett lekfullt 
barnperspektiv, med lågfartsgator och gröna 
lekoptimerade ytor, blir stadsdelen attraktiv, 
säker och spännande för alla! 

Struktur och stadsbyggnadselement – 
vångar
Planen hämtar sin riktning och struktur från det 
existerande landskapet med indelning i vångar. 
Vång - del av en bys åkermark före enskiftet 
(Wikipedia). Strukturplanen introducerar 
fyra nya huvudsakliga sammankopplande 
stadsbyggnadselement: Parkvången, Vallen, 
Slingan och Lundavägens dubbelallé, med 
respektive distinkt karaktär och innehåll. 

Parkvången blir en central park diagonalt 
genom stadsdelen som förbinder noderna 
Kronetorps Gård med Kronetorps Trädgårdar. 
Den skapar ett kontinuerligt sammanhang 
där landskapet kan upplevas till fots och med 
cykel, där man kan ana gårdens ursprungliga 
placering i öppen åkermark. Parkvången ger 
en visuell kontakt med möllan från Lundavägen 
och innehåller kultur, aktiviteter, rekreation, 
restauranger, handel, och urban matodling.  
Kronetorps Trädgårdar kan utvecklas till ett 
lokalt odlingscenter med matproduktion, 
besökscenter, café & restaurang, trädgårdar 
och upplevelser för alla sinnen (jämför 
med Sinnenas Trädgårdar och Rosendals 
Trädgårdar). 

Vallen är ett längsgående parkstråk mot 
E6/ E22 som förbinder stadsdelen med om-
givande rekreativa kulturlandskap i sydväst 
och norrut mot Alnarp, Lomma och havet. 
Vallen skapar ett sammanhängande rekreativt 
gång- och cykelstråk för odling, motion 
och friluftsliv. Stråket passerar över infra-
strukturen på en bro som även blir en ekodukt 
för djur- och växtliv. Vallens sluttning skapar 
goda klimatmässiga fördelar i sydväst samt 
är en strategi för att hantera riskpåverkan, 
trafi kbuller och avfallshantering. 

Slingan är en oktagonformad loop som 
kopplar samman kvarteren på båda sidor 
Lundavägen med en sammanhängande 
cykelfartsgata med aktiviteter, grönska, lek, 
gatumöbler och folkliv. Slingan löper med 
karaktäristisk beläggning över angränsande 
gator och skapar en sammanhängande yta. 

Kvartersmönster, skala och storlek
Rutnätsstaden är en god förutsättning för en 
långsiktig utbyggnad och fl exibilitet. Vi har 
tagit det enkla traditionella kvartersmönstret 
och anpassat, förskjutit och stretchat efter 
platsens förutsättningar. Genom att orientera 
stadsplanen efter Kronetorps äldre fastig-
hetsindelning uppstår spännande möten 
med Lundavägen, Kronetorpsvägen mfl  
nyare strukturer. 

Lokala ndre platsbildningar, fi ckparker, 
dagv t nparker, aktivitets- och odlingsytor 
mm kan uppstå på ett informellt småskaligt 
sätt. Planen i nehåller tre huvuds kli a 
kvartersstorlekar baserade på måtten 40, 50 
och 60 meter vilka ger en variation med olika 
kvarters- och bebyggelsetyper: kringbyggda 
gårdar, fristående superblocks, fl erfamiljehus, 
stadsradhus, villor - beroende på delområde 
och angiven täthet och våningsantal. 

De förskjutna kvartersgatorna är en del-
strategi i att skapa ett gott mikroklimat i lä för 
dominerande vindriktningar samt för att ge 
prioritet för gående och cyklister. Gatornas 
olika breddmått ger diversifi erade karaktärer 
med bl a gröna element för dagvatten, 
trädalléer som dämpar vinden, gatumöbler 
och paviljonger, mm. 

Gatustrukturen är småskalig där korsan e 
gator kommer tätt, vilket studier visar kapar 
bättre integration och fl öden av människor. 
Kvarteren har informella passager och 
mindre stråk där barn o h vuxna lätt kan röra 
sig mellan olika par rum och platser. 

Trafik, kopp ingar och parkering
Planeringen v Kronotorp sker utifrån målet 
att s ad elen ska vara i det närmaste 
fr  från privatbilism år 2030. Närheten till 
kap citetsstark kollektivtrafi k mot Malmö/
Köpenhamn och Lund och supercykelvägen 
ger mycket goda möjligh ter att prioritera 
gående och cyklister i gaturummet. Bilpooler, 
zipcars, förarlösa taxibilar mm kommer 
i allt högre grad erbjuda alternativa och 
individuellt utformade tjänster. År 2030 
kommer det vara självklart att inte behöva 
äga en bil. Irreversibla parkeringslösningar 
som garage under kvarteren bör därför 
undvikas. Större garage och parkeringshus 
placeras istället i områdets utkanter där 
de lätt kan nås från huvudgatunätet och 
de regionala trafi kstråken. På gatumark 
sker dock angöring och korttidsparkering. 
Handikapparkering samt plats för bilpoolsbil 
sker i form av  mindre  anläggningar på 
kvartersmark. 

Nya kopplingar binder ihop stadsdelen och 
skapar genomtänkta fl öden som koncentreras 
till stråk och platser. Detta stimulerar till möten 
och ger goda förutsättningar för butiker, caféer 
och restauranger. Lokalgator i området görs 
barnvänliga genom att de utformas för låga 
hastigheter. En viktig utgångspunkt är att 
det ska vara närmare till cykelparkering och 
kollektivtrafi k än till bilparkering.  Att begränsa 
parkeringsmöjligheterna i Kronotorps inre 
delar ökar dessutom barnens rörelsefrihet 
och gör trafi kmiljön tryggare. 
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Stadsliv, grönska, odling, kultur och promenader
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Urbana vångar är en långsiktig hållbar 
utvecklingsplan med generalitet och specifi ka 
element, som kan byggas ut fl exibelt i etapper 
där varje del skapar upplevelsemässigt hela 
miljöer med ekonomisk bärkraft. 

”I Kronetorp är det lätt att leva det goda 
livet, med närhet till regionens huvudnoder 
för arbete och studier, Malmö-Köpenhamn 
och Lund. Med cykel och tåg. Men det 
är ändå livskvaliteten lokalt som är den 
största dragkraften. Kronetorp är socialt 
och myllrande trevligt, en välgestaltad 
helhetsmiljö med en positivt blandad 
grön stadsmiljö med butikslokaler och 
bostäder med olika upplåtelseformer, 
där det är enkelt att promenera för barn 
och vuxna. De goda kopplingarna till 
närliggande rekreation är bra utfl yktsmål 
till fots eller med cykeln på helgen, både 
havet, Alnarp och Gamla Burlövs kyrkby 
ligger nära. ” 
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Stadsdelens gröna stråk och signaturpark med odling, sociala mötesplatser, kultur- och kommersiellt utbud
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Landskap
De strukturerande landskapselementen 
för stadsdelen har sin utgångspunkt i det 
historiska lokala jordbrukslandskapet men 
får en samtida omtolkning i den nya stads-
planen; vången, allén, lähäcken, vallen, 
lunden, märgelgraven och dammen.

Med nyanlagda våtmarker och trädlundar kan 
groddjur åter trivas i det annars rationaliserade 
agrara landskapet, och med det kan storken 
åter hitta sitt habitat på den skånska slätten. 
Storken blir en hållbarhets- och identitets-
symbol för den nya stadsdelen och torn med 
storkbon blir landmärken i kvarterens grön-
områden.

Vången blir till en enhet, eller pixel, i grön-
strukturen och följer den historiska land-
skapsriktningen. I stadsdelens mitt bildar 
en förtätning av dessa vångar en park som 
kopplar ihop de viktiga rekreationsenklaverna, 
Kronetorps gård och Kronetorps trädgårdar, 
genom klara angörningspunkter. Parkvången 
blir ryggrad i stadsdelens grönstruktur där 
fälten delas upp i landskapsrum genom alléer, 
lähäckar, vallar och biodiken som fylls med 
olika sociala funktioner. Vångmönstret väver 
sig sedan in i kvartersstrukturen där de bildar 
mindre parker, gröna torg och odlingstegar. 

Vattnet blir ett strukturerande element och 
dess väg synliggörs, från droppe till våtmark, 
genom ränndalar, biodiken, reningstegar 
och vidare till regnparkernas våtmarker. Det 
biologiskt renade vattnet kan med hjälp 
av vindkraft pumpas ut till ett nätverk av 
torg- och kvartersfontäner som kan ge ett 
identitetsskapande sorlande i hela stads-
delen. Ambitionen är att ge plats åt den 
vattenmängd ett 100-års regn ger inom 
ramen för regnträdgårdar, vattentorg och 
regnparker.

Anna 38, bor i ett radhus i Kronetorp men jobbar i Lund där familjen bodde tidigare. Anna kan både ta tåget 
eller cykla till jobbet på den nya supercykelvägen. Sedan hon skaffade sig en elcykel så väljer hon att cykla 
nästan året om.

Anna, hennes man och två barn bosatte sig här på grund av läget då hennes man pendlar med tåget till 
Köpenhamn. De föll för områdets varierade och gröna karaktär med olika hustyper och spännande arkitektur. 
Anna uppskattar bl a  skogslundarna i Parkvångens båda ändar dit hon brukar gå med dottern Alva och titta 
på ekorrar, fåglar och andra smådjur. De brukar också besöka 4H-gården som fi nns vid Kronetorps gård där 
de bl a har kaniner, får, höns & grisar. Anna gillar även att jogga längs Vallen. Här kan man stå med vinden 
i håret och blicka ut över landskapet. Vissa dagar ser man ända bort till havet och på våren häckar storkar i 
stolparna som man bevarade då man grävde ner kraftledningen. 

Anna uppskattar att stadsdelen är så tryggt utformad. På gatorna kan hon släppa ut Alva och leka utan att 
hon behöver vara orolig. Det bästa Alva vet är att leta efter grodor i dammarna som fi nns på fl era ställen i 
stadsdelen och om det blir snö på vintern brukar de åka pulka på de höga vallarna mot motorvägen. 

Gatunätet följer en klar typologi där land-
skapsgestaltningen blir en viktig del i 
orienterbarheten. Lundavägens dubbelallé 
av lindträd bildar huvudstråket där det i 
korsningarna med det nya gatunätet upp-
står mindre triangelplatser med urbana 
vattentorg. Vattentorgen blir även ett signum 
i Lundavägens möte med Kronetorpsallén 
och Tvärparken. Den inre huvudgatan, 
Slingan, karaktäriseras av ett band av stili-
serade märgelgravar med oregelbundna 
täta träddungar som bildar en parkgata med 
stark identitet. Allévägarna är den öst-
västliga gatustrukturen som kännetecknas 
av enkla trädrader som växlar sida för att mer 
effektivt bromsa vinden. Dessa kombineras 
med synliga ränndalar som för regnvattnet till 
regnparkernas våtmarker. Kvartersgatorna är 
intima gatumiljöer med vilda regnträdgårdar 
som har kapacitet att fördröja och rena 
dagvattnet. På dessa shared-space-ytor 
ramar planteringstrågen in vistelseytor och 
bromsar ner trafi krörelserna. 

Vallen blir en skyddande barriär mot 
motorvägsnoden samtidigt som den i 
mötet med stadsdelen aktiveras med re-
kreativa funktioner som odlingslotter, 
pulkabackar, amfi teatrar och lekparker. I 
mötet med Lundavägen övergår vallen i 
byggnader med svepande linjer. Vallen blir 
ett skulpturalt element i landskapet och 
ett viktigt rörelsestråk som kopplar ihop 
de öppna landskapen mot Alnarp och ut 
mot Söderslätten genom gångbroar över 
infrastrukturen. Denna vindpromenad, som 
accentueras av vindskulpturer, erbjuder även 
utblickar mot det öppna jordbrukslandskapet. 
Vallen lämnar ett respektavstånd till Krone-
torps gård för att denna gårdsenklav fortsatt 
ska kunna ska upplevas som en solitär på 
slättens högpunkt. 
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Levande småskalig kvarters- och cykelfartsgata, med gröna inslag, synlig dagvattenhantering och fickparker

Låg bebyggelse möter ett grönt aktivitets- och rekreationsområde mot nordväst med gång- och cykelstråk, odling och parker

Typkvarter

Parkering AvfallExploateringsgrad Infrastruktur

”Kronetorp blir en ny attraktiv stadsdel med rekreativa fördelar: tät, småskalig, blandad, intensiv, hållbar, levande, mänsklig.” 

Exploateringsgrad och etappvis utbyggnad 
Utvecklingen av området föreslås ske i fem huvud-
sakliga etapper/delområden. En utgångspunkt har 
varit att bygga ut bärande strukturer och viktiga 
funktioner tidigt och samtidigt ge förutsättningar för 
en god projektekonomi. Totalt rymmer förslaget ca 
4640 lägenheter och ca 130 000 m2 BTA butiks-, 
skol- och verksamhetsytor (Total BTA 547 600 m2).

1/ Utvecklingen av och kring Kronetorps gård bör 
ske tidigt för att fungera som en katalysator för 
stadsutvecklingen i övriga delar av området. Den nya 
idrottsplatsen bör även den genomföras tidigt för 
att i sin tur möjliggöra fl ytt av badhus och utveckling 
av området närmast stationen och Burlöv Center. 
Den centrala strukturen byggs upp och möjliggör 
en första byggetapp om ca 990 lägenheter och den 
första halvan av Parkvången. I denna etapp föreslås 
bebyggelseskalan i huvudsak variera mellan 2 och 5 
våningar.

2/ Utvecklingen föreslås fortsätta centralt i området 
så att Parkvången kan fullföljas. Denna etapp är liksom 
den första möjlig att genomföra utan att behöva fl ytta 
Lidl eller befi ntlig badhusanläggning. Lidl kan integ-
reras i ett av kvarteren längs Lundavägen alternativt 
fl yttas till andra sidan Kronetorpsvägen. Den stationära 
sopsugsterminalen kan nu tas i bruk. Etapp 2 rymmer 
840 lägenheter i kvarter som varierar i 2 – 5 våningar.

3/ Etapp 3 är möjlig att genomföra parallellt med 
etapp 2. Genom etapp 3 knyts Kronotorpsområdet 
mot Arlöv samtidigt som Krontorpvägen omvandlas 
till stadsgata. Bebyggelseområdet mot Burlöv Center 
föreslås bebyggas med kvarter i 3 - 6 våningar medan 
det södra bebyggelseområdet får en snittskala i 2 - 5 
våningar. Totalt rymmer etappen 1780 lägenheter.

4/ Ca 950 lägenheter i mer småskalig bebyggelse-
etapp. Bebyggelsen föreslås utföras i ca 4 våningar 
mot Lundavägen men ha en snittskala 2 – 3 våningar 
i övriga delar. För att möjliggöra denna etapp byggs 
Vallen mot E6/E22. Nya gång- och cykelkopplingar 
skapas genom ekodukter mot Kronetorps mölla i 
söder och Alnarp i norr.

Maud 67, bodde tidigare i Åkarp men fl yttade till Kronetorp när hon blev pensionär. Här kan hon fortfarande 
ägna sig åt sitt trädgårdsintresse på kolonilotten som ingick i lägenheten. I kvarteret där hon bor fi nns 
det t o m ett växthus där hon kan vinterförvara sina älskade Dahlior. Maud trivs i den nya stadsdelen och 
uppskattar framförallt parkerna och närheten till det vackra odlingslandskapet runtomkring. Hon brukar 
t ex promenera via Parkvången bort till Burlövs by där hon går på stickcafé varje tisdag. På helgerna går 
hon gärna på bondens marknad uppe i växthusen och handlar frukt och färska grönsaker eller på någon 
konstutställning på Kronetorps gård. En lördag i månaden går hon även på dans i ladan på gården med 
sina väninnor.

Maud gjorde sig av med bilen när hon fl yttade till Kronetorp och nu saknar hon den inte alls. Allt fi nns ju 
ändå så nära. Cykeln ger henne bra motion och bussen med hållplats i kvarteret bredvis går ju så ofta 
när hon vill hälsa på sin dotter i Malmö. Hon tycker det är skönt att slippa parkera och så kan hon ju ta 
ett glas vin till maten också!

En stor fördel med det stationära sopsugssystemet 
är det minskar antalet soptransporter vilket reducerar 
sophanteringens miljöpåverkan. Genom att sop-
transporterna inom området minimeras skapas även en 
säkrare och mer barnvänlig gatumiljö. Sopsugsystemet 
ger dessutom goda förutsättningar för att sortera avfall 
i parker och torg.

Robin 12, bor hos mamma och pappa varannan vecka. Han tycker att det är bra att båda hans föräldrar 
bor i Kronetorp för då har han alltid nära till skolan och kompisarna i klassen. Robin simtränar i den nya 
simhallen och på somrarna tränar han fotboll på Kronetorps IP. Det är skönt att kunna cykla själv utan att 
vara beroende av mamma eller pappa. 

Robin gillar att spela dataspel och brukar träffa sina vänner på spelkafeét som nyligen har öppnat längs 
Lundavägen. En gång om året anordnas också en LAN-träff på Kronetorps gård och i år är han äntligen 
tillräckligt stor för att få gå dit själv.

Robin drömmer om att få en egen moppe när han fyller 15. Då kan han snabbt och smidigt själv åka ner 
via supercykelvägen till sin kompis Jonte som bor i Västra hamnen i Malmö. De gillar båda parkour och 
brukar ses i det gamla hamnområdet för att träna.

5/ Området norr om Mossvägen är möjligt att ut-
veckla oberoende av övriga etapper, både i tid och 
funktionellt. Området kan med fördel innehålla såväl 
publika funktioner såsom trädgårdshandel och natur-
pedagogiskt centrum som bostäder (ca 80 lägenheter), 
skola och småskaliga verksamheter.

Avfall
Avfallshanteringen baseras på ett sopsugssystem 
med en stationär terminal som integreras i Vallen 
intill Lundavägens östra entré. Förslagsvis sugs tre 
fraktioner; organiskt avfall, hushållsavfall och tidningar. 
Övriga fraktioner sorteras i soprum inom respektive 
kvarter som töms på traditionellt sätt.
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